
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕ 

วันศุกร์ที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕    เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร   ชัน้  ๒  อาคาร ๑๐   

-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 ๑.  ศ.ดร.ศุภมาศ   พนิชศักด์ิพัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ประธาน 

๒.  รศ.ดร.สุจินต์          สิมารักษ์        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ 

๓.  อาจารย์ปัญญา  มหาชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     กรรมการ 

๔.  นายมนูญ    รุดดิษฐ์  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัย   กรรมการ 

 ๕.  รศ.รังสรรค์          เนียมสนิท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

 ๖.  นายสุพัฒน์               นาครัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

 ๗.  นายพิเชฐ  แสงนิศากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

 ๘.  นายชาคริต  อริยอาภากมล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

 ๙.  รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร.สุขสมยั  สมพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

๑๐.  นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

 ๑๑.  นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

 ๑๒.  นพ.สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

๑๓.  รศ.ดร.หาญชัย   อัมภาผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 

 ๑๔.  ผศ.ปรีชาศาสตร์   มีเกาะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 

๑๕.  ผศ.ศิริชาติ   ศรีวงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 

๑๖.  ผศ.ดร.ชนินทร ์ วะสีนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร   กรรมการ 

 ๑๗.  ดร.มาลี    ศรีพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 

 ๑๘.  ผศ.ธีราธาร     ศรีมหา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 

          ๑๙.  อาจารย์ศรีจันทร์  ทานะขันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 

 ๒๐.  ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 

 ๒๑.  ดร.อุบลศิลป์   โพธ์ิพรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ        กรรมการ 

 ๒๒.  ผศ.สมจิตต ์ รัตนอุดมโชค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)  

 ๑.  นายขจร               จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

 ๒.  ดร.ธีระวุฒิ        เจริญราษฎร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

  

  /ผู้เข้าร่วม... 



 

 

 
 

๒ 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑.  ผศ.ดร.ถาดทอง   ปานศุภวัชร อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ 

 ๒. อาจารย์ปทุมทิพย์   ม่านโคกสูง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 ๓.  นายนิกร            สุขปรุง  ท่ีปรึกษาอธิการบดี 

 ๔.  นางสาวพิชญาดา   ธาน ี  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ๕.  นางสาวศุภกุลภรณ์  วัชรกุล  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ๖.  นางสาวสภุาพร  แสนแพง ผู้ปฏิบัติงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐  น. 

   ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นประธาน 

การประชุมสภามหาวิทยาลยั  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุม  และดําเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑  แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (ชดุใหม่) 

           อาจารย์ปัญญา  มหาชัย   อธิการบด ี แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยผู้ดํารง

ตาํแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตาํแหน่งบริหารได้ครบวาระดํารงตําแหน่ง เมื่อวันท่ี  ๓  

พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๖ (๓) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และอาศัยอาํนาจตามข้อ  ๕  และแนวปฏิบัติตามข้อ ๖ 

ข้อ ๗ และข้อ ๘  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ได้มาซึง่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตาํแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และจากการเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ประชุมเมือ่วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  และวันท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  มหาวิทยาลัยจึงประกาศ

ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ดังนี้ 

๑.  ผศ.ดร.ชนินทร์   วะสีนนท์ ผู้แทนรองอธิการบดี 

๒.  รศ.ดร.หาญชัย    อัมภาผล ผู้แทนผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 

๓.  ผศ.ศิริชาติ    ศรีวงษา ผู้แทนคณบดี 

๔.  ผศ.ปรีชาศาสตร์   มีเกาะ  ผู้แทนผู้บริหาร 

   ประกาศ  ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้แทนผู้บริหารชุดใหม่เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

            ที่ประชุม  รับทราบ  พร้อมนี้ท่านประธานและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้

กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหารชุดใหม่ทุกท่าน     

          /๑.๒  โครงการ... 



 

 

 
 

๓ 

  ๑.๒  โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับปราชญ์

ชาวบ้าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

          นายชาคริต  อริยอาภากมล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอสภา

มหาวิทยาลัย  พิจารณาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจํานวน ๒ โครงการ  ดังนี้ 

   ๑.๒.๑  โครงการให้ทุนนักศึกษาในรูปของวัสดุ  อุปกรณ์ทางการเกษตรคิดเป็น

มูลค่าทุนละ ๑๐,๐๐๐  บาท  จํานวน ๑๐  ทุน 

นายชาคริต  อริยอาภากมล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  แสดง 

เจตจํานงท่ีจะให้ทุนแก่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในรูปของวัสดุ อุปกรณ์การเกษตร คิดเป็นมูลค่า

ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๐ ทุน โดยมีเงื่อนไขให้นักศึกษาท่ีรบัทุนแต่ละทุนต้องฝึกประสบการณ์

ทางด้านการเกษตร โดยลงมือปฏิบัติจริงในการทําไร่มนัสําปะหลังในพื้นท่ีการเกษตรของนายชาคริต  

 อริยอาภากมล  ท่ีจะจัดเตรียมไว้ทุนละ ๑ ไร่ หากเป็นไปได้จะเริม่โครงการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  

   ๑.๒.๒  โครงการจัดตั้งสถาบันปราชญ์ชาวบ้าน 

   นายชาคริต  อริยอาภากมล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอสภา

มหาวิทยาลัย  พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันปราชญ์ชาวบ้าน ให้เป็นส่วนงานภายในของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบูรณาการ

พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยระยะแรกยินดีสนับสนุนพื้นท่ีการเกษตร จํานวน ๑๐ ไร ่เพ่ือเป็น

แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ และในป ี๒๕๕๘ ยินดีรับผิดชอบค่าตอบแทนของ

บุคลากรในสถาบันปราชญ์ชาวบ้านท้ังหมด 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

          ที่ประชุม    รับทราบ  หากโครงการท่ี ๑.๒.๑  สามารถนาํไปสู่การปฏิบัติได้จริง  

จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแปลงสาธิตทางด้านการเกษตรให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ และสามารถพัฒนาไปสู่

โครงการต้นแบบให้กับโครงการต่างๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน  

        นายปัญญา  มหาชัย  อธิการบดี แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่า ปีน้ีมหาวิทยาลัยมี

โครงการทายาทเกษตรกร ในระยะเริ่มต้นรับนกัศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการจํานวน ๕ คน  โดยต้องได้รับ

การเห็นชอบจากผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยคาดหวังว่านักศึกษากลุ่มนี้เมื่อสําเรจ็การศึกษาแล้วจะนาํ

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนกลับไปพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรของตนเองและ

นาํไปสู่อาชีพเกษตรกรต่อไป  ดังนัน้โครงการที่ นายชาคริต อริยอาภากมล เสนอจะทําให้นกัศึกษามีท่ีดิน

อีกแปลงหนึง่สําหรับการฝึกประสบการณ์จริง มหาวิทยาลัยจึงขอรับหลักการของท้ัง ๒ โครงการไว้พิจารณาต่อ

               

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๕   

         ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้เสนอให้กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๕  

                                         /เมื่อวันท่ี... 



 

 

 
 

๔ 

เมื่อวันอังคารท่ี  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชมุสรัสจันทร  ช้ัน  ๒  

อาคาร ๑๐  ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจํานวนท้ังสิ้น  ๒๒  หน้า 

         จึงเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕   
 

         ที่ประชมุ      รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๕   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

         ร่าง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

         อาจารย์ปัญญา  มหาชัย   อธิการบดี  เสนอสภามหาวิทยาลัยว่า  สืบเนื่องจากการ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  สภามหาวทิยาลัย

ได้อนุมตัิหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไป

แล้วนั้น  สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มหาวิทยาลัยท่ีประสงค์จะเปิด

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมกาํกับ  ต้องดําเนินการผ่านสภา

วิชาชีพหรอืหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมพิจารณาในข้ันตอนการร่างหลักสูตรหรือขอความเห็นประกอบการ

พิจารณา เพ่ือป้องกันการก้าวล่วงหรือซ้าํซ้อนในวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาท่ีประสงค์เข้า

เรียนในหลักสูตรนั้นซึ่งเมือ่จบการศึกษาแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการทํางานได้ตามข้อกาํหนดของสาย

วิชาชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสม  และมหาวิทยาลัยดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งสาํนักงาน

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประมวลรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ก้าวล่วงวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  จํานวน  ๕  รายวิชา  ดังนั้น  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพจึงขอเสนอหลักสูตรที่ได้แก้ไขคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมตามคําแนะนาํของของสํานักงาน

สถานพยาบาลฯ/สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓)   
 

        มติที่ประชุม   อนุมัติ การแก้ไขคาํอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๕๕   พร้อมให้ข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลกัสูตรที่เก่ียวข้อง 

กับองค์กรวิชาชีพ 

๒.  อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีคุณวุฒิด้านสาธารณสขุศาสตร์โดยตรงด้วย 

๓. เอกสารหน้า  ๑๔  ให้ตรวจสอบหน่วยกิตของวิชาแกน  เช่น  รายวิชาฟิสิกส์ 

เบื้องต้น  ๓(๒-๒-๕)  น่าจะเป็น  ๓(๓-๓-๐) เป็นต้น 

 

   /ระเบียบวาระ... 



 

 

 
 

๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

          ๔.๑  รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมีนาคม และเดือน

เมษายน  ๒๕๕๕ 

         ผศ.สมจิตต์  รัตนอดุมโชค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   รายงานให้สภา 

มหาวิทยาลัยรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับอนมุัติจัดสรร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และสรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินสดเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือน

มีนาคมและเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑)  สรุปดังนี้ 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณตามที่ได้รบัอนุมัติจัดสรร  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ณ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

ลําดับ

ที่ 
ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 

อนุมัติจัดสรร 

(บาท) 

เบิกจา่ยแล้ว 

(บาท) 

คิดเป็น

ร้อยละ 
คงเหลอื (บาท) 

คิดเป็น

ร้อยละ 

๑ งบบํารุงการศกึษา   (บ.กศ.) ๘๒,๘๔๖,๖๔๐.๐๐ ๒๗,๙๕๕,๕๘๗.๕๗ ๓๓.๗๔ ๕๔,๘๙๑,๐๕๒.๔๓ ๖๖.๒๖ 

๒ งบบํารุงการศกึษา (ภูพานเพลซ) ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๘๕,๘๘๗.๒๗ ๒๖.๔๓ ๔,๔๑๔,๑๑๒.๗๓ ๗๓.๕๗ 

๓ โครงการจัดการศกึษาเพื่อ 

ปวงชน (กศ.ป.) 

๓๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๖๕๘,๕๕๙.๐๓ ๓๐.๑๓ ๒๔,๗๑๑,๔๔๐.๙๗ ๖๙.๘๗ 

๔ โครงการจัดการศกึษาเพื่อ 

ปวงชน  โดยใชท้รพัยากรรว่ม 

(กศ.ปท.) 

๓,๔๒๖,๘๐๐.๐๐ ๕๗๓,๗๓๑.๙๒ ๑๖.๗๔ ๒,๘๕๓,๐๖๘.๐๘ ๘๓.๒๖ 

๕ โครงการบัณฑติศกึษา  ๕๒,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๙๓๒,๘๒๙.๙๕ ๒๔.๗๕ ๓๙,๓๑๕,๑๗๐.๐๕ ๗๕.๒๕ 

๖ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวทิยาลัยกับกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

๓,๗๑๒,๕๐๐.๐๐ ๓๔๕,๐๘๓.๐๐ ๙.๓๐ ๓,๓๖๗,๔๑๗.๐๐ ๙๐.๗๐ 

๗ งบบํารุงการศกึษา  (รร.วิถธีรรม) ๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๓๒,๔๖๕.๘๐ ๒๒.๙๓ ๗๘๑,๕๓๔.๒๐ ๗๗.๐๗ 

๘ โครงการบัณฑติศกึษา(สาขา

วิชาชีพครู) 
๔,๓๕๑,๒๐๐.๐๐ ๒๔๓,๐๐๐.๐๐ ๕.๕๘ ๔,๑๐๘,๒๐๐.๐๐ ๙๔.๔๒ 

 รวม ๑๘๘,๙๖๙,๑๔๐.๐๐ ๕๔,๕๒๗,๑๔๔.๕๔ ๒๘.๘๖ ๑๓๔,๔๔๑,๙๙๕.๔๖ ๗๑.๑๔ 

 

 

 

 

 

 

                                                         /ตาราง... 



 

 

 
 

๖ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงนิสดเงนินอกงบประมาณ  ประจําเดอืนมนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ณ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

ลําดับที ่ ประเภทงบประมาณ ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรับ รายจา่ย คงเหลอื (บาท) 

๑ งบบํารุงการศกึษา   (บ.กศ.) ๒๗,๔๐๙,๖๖๕.๓๓ ๔,๙๙๙,๒๗๐.๐๐ ๖,๓๔๓,๔๗๒.๙๐ ๒๖,๐๖๕,๔๖๒.๔๓ 

๒ งบบํารุงการศกึษา (ภูพานเพลซ) ๔๖,๔๙๙.๒๔ ๓๖๓,๔๑๓.๒๘ ๓๙๙,๖๓๑.๓๒ ๑๐,๒๘๑.๒๐ 

๓ โครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน 

(กศ.ป.) 

๗,๔๘๘,๖๔๘.๕๒ ๗,๐๗๘,๘๘๐.๐๐ ๒,๐๒๓,๑๕๗.๕๕ ๑๒,๕๔๔,๓๗๐.๙๗ 

๔ โครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน  

โดยใชท้รัพยากรรว่ม (กศ.ปท.) 
๔๑๒,๙๘๒.๐๘ ๐.๐๐ ๗๐,๒๔๔.๐๐ ๓๔๒,๗๓๘.๐๘ 

๕ โครงการบัณฑิตศกึษา  ๑๗,๙๖๓,๒๒๕.๓๖ ๒,๖๖๑,๘๗๐.๐๐ ๓,๐๒๕,๕๑๕.๓๑ ๑๗,๕๙๙,๕๘๐.๐๕ 

๖ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหวา่งมหาวิทยาลัยกับกรม

ส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 

๑๗,๑๔๘.๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๒๓๑.๐๐ ๑,๒๗๑,๙๑๗.๐๐ 

๗ งบบํารุงการศกึษา  (รร.วิถีธรรม) ๑๔๘,๖๓๔.๒๐ ๐.๐๐ ๗,๑๐๐.๐๐ ๑๔๑,๕๓๔.๒๐ 

๘ โครงการบัณฑติศึกษา (สาขาวิชาชพีครู) ๕๙๖,๘๘๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๑,๐๐๐.๐๐ ๕๑๕,๘๘๐.๐๐ 

 รวม ๕๔,๐๘๓,๖๘๒.๗๓ ๑๖,๔๒๓,๔๓๓.๒๘ ๑๒,๐๑๕,๓๕๒.๐๘ ๕๘,๔๙๑,๗๖๓.๙๓ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณตามที่ได้รบัอนุมัติจัดสรร  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

ลําดั

บที่ 
ประเภทงบประมาณ ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรับ รายจา่ย คงเหลอื (บาท) 

๑ งบบํารุงการศกึษา   (บ.กศ.) 

 

๘๒,๘๔๖,๖๔๐.๐๐ ๓๑,๕๑๐,๔๘๙.๕๘ ๓๘.๐๓ ๕๑,๓๓๖,๑๕๐.๔๒ 

๒ งบบํารุงการศกึษา (ภูพานเพลซ) ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๙,๘๘๕.๓๖ ๒๘.๕๐ ๔,๒๙๐,๑๑๔.๖๔ 

๓ โครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน 

(กศ.ป.) 

๓๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๔๐๕,๖๘๒.๗๕ ๓๕.๐๗ ๒๒,๙๖๔,๓๑๗.๒๕ 

๔ โครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน  โดยใช้

ทรัพยากรร่วม (กศ.ปท.) 
๓,๔๒๖,๘๐๐.๐๐ ๖๑๑,๗๐๕.๙๖ ๑๗.๘๕ ๒,๘๑๕,๐๙๔.๐๔ 

๕ โครงการบัณฑติศกึษา  ๕๒,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๙๗,๓๕๔.๕๑ ๒๖.๙๘ ๓๘,๑๕๐,๖๔๕.๔๙ 

๖ โครงการความรว่มมือทางวชิาการระหวา่ง

มหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 

๓,๗๑๒,๕๐๐.๐๐ ๔๑๐,๓๑๔.๐๐ ๑๑.๐๕ ๓,๓๐๒,๑๘๖.๐๐ 

๗ งบบํารุงการศกึษา (รร.วิถธีรรม) ๑,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔๓,๔๖๕.๘๐ ๒๓.๑๒ ๗๗๙,๕๓๔.๒๐ 

๘ โครงการบัณฑติศกึษา(สาขาวิชาชีพครู) ๔,๓๕๑,๒๐๐.๐๐ ๒๖๖,๐๐๐.๐๐ ๖.๑๑ ๔,๐๘๕,๒๐๐.๐๐ 

 รวม ๑๘๘,๙๖๙,๑๔๐.๐๐ ๖๑,๒๔๕,๘๙๗.๙๖ ๓๒.๔๑ ๑๒๗,๗๒๓,๒๔๒.๐๔ 

         

                                                                                                                         /ตาราง... 



 

 

 
 

๗ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงนิสดเงนินอกงบประมาณ  ประจําเดอืนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ณ  วันท่ี  ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

 

ลําดับที ่ ประเภทงบประมาณ 
ยอดเงนิคงเหลอืยก

มา 
รายรับ รายจา่ย คงเหลอื (บาท) 

๑ งบบํารุงการศกึษา   (บ.กศ.) ๒๖,๐๖๕,๔๖๒.๔๓ ๖๕๘,๕๕๐.๐๐ ๓,๕๕๔,๙๐๒.๐๑ ๒๓,๑๖๙,๑๑๐.๔๒ 

๒ งบบํารุงการศกึษา (ภูพานเพลซ) ๑๐,๒๘๑.๒๐ ๑๔๓,๙๙๘.๐๙ ๑๒๓,๙๙๘.๐๙ ๓๐,๒๘๑.๒๐ 

๓ โครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน 

(กศ.ป.) 

๑๒,๕๔๔,๓๗๐.๙๗ ๙๐๗,๒๗๐.๐๐ ๑,๗๔๗,๑๒๓.๗๒ ๑๑,๗๐๔,๕๑๗.๒๕ 

๔ โครงการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน  โดย

ใชท้รัพยากรรว่ม (กศ.ปท.) 
๓๔๒,๗๓๘.๐๘ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๙๗๔.๐๔ ๓๑๔,๗๖๔.๐๔ 

๕ โครงการบัณฑติศกึษา  ๑๗,๕๙๙,๕๘๐.๐๕ ๓๕๙,๓๕๐.๐๐ ๑,๑๖๔,๕๒๔.๕๖ ๑๖,๗๙๔,๔๐๕.๔๙ 

๖ โครงการความรว่มมือทางวชิาการ

ระหว่างมหาวทิยาลัยกับกรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิ่น 

๑,๒๗๑,๙๑๗.๐๐ ๙๕๗,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๒๓๑.๐๐ ๒,๑๖๓,๖๘๖.๐๐ 

๗ งบบํารุงการศกึษา (รร.วิถธีรรม) ๑๔๑,๕๓๔.๒๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑๔๘,๕๓๔.๒๐ 

๘ โครงการบัณฑติศกึษา(สาขาวิชาชีพครู) ๕๑๕,๘๘๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๔๙๒,๘๘๐.๐๐ 

 รวม ๕๘,๔๙๑,๗๖๓.๙๓ ๓,๐๔๕,๑๖๘.๐๙ ๖,๗๑๘,๗๕๓.๔๒ ๕๔,๘๑๘,๑๗๘.๖๐ 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.๑) 
 

             ที่ประชุม  รับทราบ    
 

     ๔.๒  รายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยจากสารประชาสัมพันธ ์“หนองหารหลวง” 

              นางสาวพิชญาดา  ธานี  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  รายงานสภา

มหาวิทยาลัยทราบถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย จากสารประชาสมัพันธ์หนองหารหลวง ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี  ๕ 

ประจําเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ตามสารประชาสัมพนัธ์หนองหารหลวงฉบับร่าง 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวงฉบับร่าง) 
 

                      ท่ีประชุม รับทราบ  พร้อมให้ปรับแก้ไข ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบหัวข้อข่าว “มรสน. รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 

หลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ค.บ. ๔ หลักสูตร” ให้ถูกต้อง 

๒. แก้ไขหัวข้อข่าว  โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จาก “ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน อ.๑-๓”  เป็น  “ปฐมนิเทศผู้ปกครองนกัเรียน อ.๑-๓” 

๓. แก้ไข หัวข้อข่าวหน้า  “มรสน.ร่วมวางพวงมาลาพระประจันตประเทศธานี”  

เป็น “มรสน.ร่วมวางพวงมาลาพระยาประจันตประเทศธานี”   

                                       /๔. ควรตรวจสอบ... 



 

 

 
 

๘ 

๔.  ควรตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อข่าวให้ถูกต้อง  

ท้ังเรื่องของ วัน เวลา สถานท่ีและสาระของเนื้อหา เช่น  การประชมุบุคลากรสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาค

เรียน ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ท่ีถูกต้องคือ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

    ๔.๓  การเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม (ค.บ. ๕ ปี) 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

           อาจารย์ปัญญา  มหาชัย  อธิการบดี รายงานสภามหาวิทยาลัยว่า  มหาวิทยาลัย

ประกาศการรับนักศึกษาภาคปกติ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  

๒๕๕๕ ซึง่เปิดรับล่าช้ากว่าหลักสูตรอื่นๆ  เนื่องจากได้รับแจ้งการรบัทราบหลักสูตรจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕   แต่การรับครั้งนี้จะประกาศผลและรายงาน

ตัวนกัศึกษาใหม่พร้อมกับหลักสูตรอืน่ 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.๓) 

 

           ท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 

 

  ๔.๔  หนังสือเวียนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์

การจัดต้ังส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

         อาจารย์ปัญญา  มหาชัย  อธิการบดี  แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่ามีหนังสือเวียนจาก

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  

โดยในการพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอดุมศึกษา ให้สภาสถาบันอดุมศึกษาพิจารณาการ

จัดตั้งและดําเนินงานจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาความพร้อมความเหมาะสมของ

ส่วนงานภายในท่ีจะจัดตั้งให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง   

หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.๔) 

 

           ท่ีประชุม รับทราบ 

 

     ๔.๕  แจ้งการครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   อาจารย์ปัญญา  มหาชัย  อธิการบดี  แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่า ด้วยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ๒ ปี ในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๕  และจากการประชุมผู้เก่ียวข้อง  มหาวิทยาลัยจึงแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้  

                               /๑. อธิการบดี 



 

 

 
 

๙ 

๑. อธิการบดี       เป็นประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ประสิทธิ์  คะเลรัมย์  เป็นกรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. สําเร็จ  คันธี  เป็นกรรมการ 

๔. ผศ.วัลนิกา  ฉลากบาง  เป็นกรรมการ 

๕. ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ์  เป็นกรรมการ 

๖. ผู้อํานวยการสํานกังานอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวพิชญาดา  ธานี  เป็นผู้ช่วยเลานุการ 

๘. นางสาวศุภกลุภรณ์  วัชรกุล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๕ (เพ่ิมเติม)   

 

            ที่ประชุม รับทราบ 

 

  ๔.๖   สรุปรายงานประจําปีของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และโครงการศึกษาดูงาน 

          ดร.อุบลศิลป์  โพธ์ิพรม  แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับสรุปรายงานประจําปี

ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ และโครงการศึกษาดูงาน  โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วยข้อมูล

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชมุประจําเดือน 

การดําเนินงานตามมติ กิจกรรม/โครงการของสภาคณาจารย์  ตลอดจนข้อมูลความคิดเหน็และข้อมูล

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.๖) 

 

          ที่ประชุม  รับทราบ  และกล่าวชมเชยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ชุดนี้ท่ีทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                  

  ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

            ๕.๑  การขออนุมัติ ร่าง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

    ผศ.ถาดทอง  ปานศุภวัชร  อาจารย์สังกัดคณะครศุาสตร์  เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนมุัต ิร่าง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๕.๑)  
 

     มติที่ประชมุ   อนุมัติหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๕  พร้อมต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

                                                                                                                                                         /๑. การทํา... 



 

 

 
 

๑๐ 

๑. การทําวิทยานิพนธ์ควรเน้นเรื่องนวัตกรรมด้านการสอน 

วิทยาศาสตร์พร้อมท้ังผู้สอนควรมีวิธีการหรือเทคนิคท่ีทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้วย 

๒. สาระในหลักสูตรนั้นควรเน้นสาระการสอนให้มาก  เพ่ือสร้างให้ 

เกิดเป็นจุดเด่นของหลักสูตร 

๓. ในสาระการสอนนัน้ ควรมีกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับ 

ชุมชนไปพร้อมกับการสอนด้วย 

๔. การเรียนการสอนควรมีการเช่ือมโยงระหว่างหลักวิทยาศาสตร์กับ 

หลักธรรมะ 

๕. ให้ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของอาจารย์ประจําหลักสตูรให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๖. ควรพิจารณางบประมาณให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 

๗. โดยหลักการของสภาวิชาการท่ีให้ไว้แล้วว่า ทุกหลักสูตรต้องม ี

รายวิชาสัมมนา ซึ่งถือเป็นรายวิชาท่ีสําคัญ ดังนั้นขอให้ปรับรายวิชาสัมมนาให้เป็นรายวิชาบังคับ 

๘. ควรตรวจสอบการใช้คําภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเป็นรูปแบบ 

เดียวกันท้ังฉบับ เช่น คําว่า Science  มี s ลงท้ายหรือไม่ โดยขอให้ฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  ดําเนินการตรวจสอบและควรให้สอดคล้องกันทุกหลักสูตร  พร้อมท้ัง

ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกนัของสาระในเอกสารหลักสูตรด้วย เช่น วุฒิการศึกษาของ

คนที่ ๒ ในหน้า ๓ กับหน้า ๓๕  
   
           ๕.๒  การขออนุมัติ ร่าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อาจารย์ปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขออนุมัติ ร่าง  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕             

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๕.๒) 
 

             มติท่ีประชุม   อนุมตัิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  พร้อมต้ังข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑.  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องระบุให้ครบ  ๕ คน จากเอกสารยังขาด 

อีก ๒  คนจึงจะครบ  ๕  คน 

๒.  การพัฒนาชุมชนควรมองความย่ังยืนของการพัฒนาเป็นหลัก ดังนัน้ 

 รายวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรนั้นควรเน้นความย่ังยืนของการพฒันาเป็นหลักด้วยเช่นกนั 

๓. การจัดการเรียนการสอนน้ันควรเน้นให้บัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา 

แล้วต้องสามารถทําแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ 

                                             /๔.  ในการ... 



 

 

 
 

๑๑ 

๔. ในการสอนน้ันควรเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดในการบูรณาการท่ี 

สามารถนาํไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่น ๆ 

   ๖.๑  หลักธรรมาภบิาล ว่าด้วยหลักแห่งความรับผิดชอบ (Accountability) 

           นายประพันธ์  เตชะสกลกิจกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิแจ้งสภา

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยหลักแห่งความรับผิดชอบ (Accountability) หรือ 

Accountability และ Responsibility มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีนัยท่ีแตกต่างกัน หรือเหมือนกันข้ึนอยู่กับ

การตีความ ถกูแปลในภาษาไทยว่า เป็นความรับผิดชอบ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับการพร้อมรับผิด ซึ่ง

เป็นคําแปลของ Accountability  ซึ่งการพร้อมรับผิดเป็นการรับถึงผลของการกระทํา การดําเนินการ และ

การรับผลที่จะตามมาท่ีเป็นไปได้ท้ังในทางบวก และในทางลบของการตัดสินใจและการกระทําของตน รวม

ความหมายถึง การตอบสนองต่อสาธารณะ ความพร้อมที่จะถกูตรวจสอบ  ซึ่งในฐานะสภามหาวิทยาลัยมี

ส่วนรับผิดและรับชอบนี้ในเชิงมิติแล้วสามารถตีความหมายได้กว้างมาก  และตามหลักแล้วการปฏิบัติจริง

นั้นสังคมปัจจุบันสามารถปฏิบัติได้เพียงใดซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยเองก็ควรให้ความสําคัญดว้ย 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๖.๑) 
 

           ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  ๖.๒  รายงานการประชมุคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

   รศ.(พิเศษ) ทพ.ดร.สุขสมัย  สมพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รายงานสภามหาวิทยาลัย 

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   ตามคาํส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ท่ี ๕/๒๕๕๒  เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี ๒๔  เมษายน ๒๕๕๒  ใน

คําส่ังระบุไว้ ให้คณะกรรมการมีวาระดํารงตําแหน่ง ๓ ปี นับตั้งแต่วันท่ีแต่งตั้ง ซึง่ตามระเบียบระบุไว้ว่า  

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยนัน้  ต้องเป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในขณะนี้กรรมการสภามหาวทิยาลัยได้หมดวาระแล้ว แต่ยังไม่มีการโปรดเกล้า 

แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ดังนัน้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงรักษาการ ปฏิบัติ

หน้าท่ีเชน่เดิม จึงมีผลครอบคลุมให้คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั

รักษาการ และปฏิบัติหน้าทีต่ามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยดังเดิม จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยชุดใหม ่ พร้อมนี้คณะกรรมการติดตามฯ  ได้กล่าวชมเชยนางสาวอัจฉรา ปริญญาพล 

ปริญญาพล  คลังจังหวัดอดุรธานี กรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

                             /ท่ีทุ่มเท... 



 

 

 
 

๑๒ 

ท่ีทุ่มเท  เสียสละเวลา ทุ่มเทท้ังแรงกายแรงใจ เพ่ือให้การประชุมของคณะกรรมการติดตามฯ เกิด

ประสิทธิผลมากท่ีสุด  และสืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  เมื่อวัน

จันทร์ท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

   การติดตามส่งผลการเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อความส่งไปยังคณะ เพื่อให้

คณะแจ้งอาจารย์ ถ้าครบระยะเวลาท่ีกาํหนดแล้วอาจารย์ยังเพิกเฉย  ทางสํานกัส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนก็จะดําเนินการส่งรายชื่อให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผลที่ได้รับคือ จํานวนของอาจารย์ท่ียังไม่

ส่งผลการเรียนมีจํานวนลดน้อยลงมาก  และมีการดําเนินการขอขยายเวลาส่งผลการเรียนเป็นรายๆ 

ถูกต้องตามระเบียบชัดเจน จะมีเพียงบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยไม่ดําเนินการใดๆ ตามรายงานผลการเรียน

ของอาจารย์   คณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาผลการส่งผลการเรียนของอาจารย์แล้ว ขอชื่นชม

คณาจารย์ในแต่ละคณะทีมี่ความกระตือรือร้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม 

   กลุ่มท่ี ๑  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

   กลุ่มท่ี  ๒  อยู่ในเกณฑ์ดี คือ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะครุศาสตร์ 

   กลุ่มท่ี  ๓  อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งยังคงค้างภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔ 

   กลุ่มท่ี   ๔ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  เนื่องจากยังคงค้างตั้งแต่ภาคเรียนท่ี  

๑/๒๕๕๔  ลงไปเป็นรายช่ืออาจารย์ท่านเดิม ซึ่งทําซ้าํๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนหลักการ ระเบียบ การลงโทษ 

การส่งผลการเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ให้มีความเข้มงวดให้มากย่ิงข้ึน เพราะ

คณะกรรมการฯ ได้ติดตามเรื่องนี้มาระยะเวลานาน แต่อาจารย์ท่ีส่งผลการเรียนช้าก็ยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ  จึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยนําการส่งผลการเรียนมาเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในการจัดทําคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของอาจารย์ด้วย 

   การประเมินผลการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ให้สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรายงานผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนครต่อท่ีประชุม  สํานักส่งเสริมฯได้นําเสนอต่อท่ีประชุมฯ ว่าตามที่คณะกรรมการฯ ให้

ดําเนินการพฒันา ปรับปรุง กระบวนการต่างๆ ซึ่งทางสํานักส่งเสริมฯ  ได้พัฒนากระบวนการให้ครอบคลุม

ทุกรายวิชาแล้ว ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําเป็นรูปเล่มเพื่อส่งคณะ และการใช้ช่วงเวลาในการประเมินนั้น 

ได้ใช้เวลากระชับมากข้ึน โดยเริ่มเปิดระบบให้ประเมินในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวนัท่ี ๑๕ เมษายน 

๒๕๕๕ มีนักศึกษาภาคปกติเข้ามาประเมิน  จํานวน ๗,๐๓๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ 

 

           /ท่ีประชุม... 



 

 

 
 

๑๓ 

   ท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานผล การประเมินผลการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร แล้วคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ถ้าเป็นไปได้ให้พัฒนากระบวนการให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรเพ่ือให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด 

๒) ให้นําผลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ฯ นําเสนอผู้บริหาร   

เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน ์  

๓)  ให้มีการพัฒนาแบบประเมินให้สอดคล้องกับทุกหลักสูตร 

๔)  ให้ระบุจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต่อรายวิชา  และจํานวน 

นักศึกษาท่ีประเมิน 

   ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

แจ้งท่ีประชุมว่า การดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ในช่วงหลังๆ นี้จะเป็นเรื่องท่ีเน้นเกี่ยวกับคุณภาพการสอนของอาจารย์เป็นสําคัญซึ่งสัปดาห์ที่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนมีท้ังสิ้น ๑๖ สัปดาห์  ซึ่งเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญอย่างย่ิงว่า อาจารย์

มีคุณภาพในการสอนหรือไม ่ โดยคณะกรรมการติดตามฯ ควรร่วมกันพิจารณาวิธีในการประเมินคุณภาพ

การสอนของอาจารย์ถึงแม้ในขณะท่ีกระบวนการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ยังไม่เสร็จส้ิน  แต่

คณะกรรมการติดตามฯ หมดวาระ กม็อบหมายให้คณะกรรมการติดตามฯ ชุดใหม่พิจารณาดําเนินการต่อไป 

   ท่ีประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติว่า เห็นควรศึกษาวิจัยการเข้าสอนของอาจารย์  

โดย มอบ ผศ.ดนัย งามมานะ เป็นผู้เขียน ร่าง โครงการ เพ่ือนําเสนอ ประธานพิจาณาดาํเนินการ 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๖.๒) 
 

   ท่ีประชุม  รับทราบและ ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดนี้ ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการ

ติดตามส่งผลการเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ท่ีได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องทําให้

เห็นการพฒันาท่ีดีข้ึนเป็นลําดับ   พร้อมนี้ท่านอธิการบดี ได้เรียนช้ีแจงถึงการประเมินความดีความชอบของ

บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร นั้น จะประมวลจากหลายมิติ ซึ่งเรื่องการส่งผลการเรียนนั้นเป็น มิติ

หนึ่งท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 
 

  ๖.๓   การจัดพิธีพุทธาภิเษกเนื่องในโอกาสครบรอบ  ๔๘ ปี ของการก่อต้ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

         นายปัญญา  มหาชัย  อธิการบดี แจ้งสภามหาวิทยาลัยว่า  มหาวิทยาลัยกําหนดให้มี

การจัดงานครบรอบ ๔๘ ปี  ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวนัท่ี  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  และในโอกาสนี้มหาวิทยาลัย  จะดําเนินการจัดทําเหรียญหลวงปู่เสาร์  

 

              /หลวงปู่มัน่... 



 

 

 
 

๑๔ 

หลวงปู่มั่น  และหลวงปู่ฝ้ัน ในหลากหลายรูปแบบ  พร้อมท้ังจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงปู่เสาร์ 

หลวงปู่มั่น และหลวงปู่ฝั้น  ข้ึนในวนัดังกล่าว   รายได้จากการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจ 

บูชาเหรียญดังกล่าว  ส่วนหนึ่งจะเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษา  

และอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนประเดิมเบื้องต้นในการก่อสร้างศาลาธรรม  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่นกัศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชน

โดยท่ัวไป   ซึง่งานดังกล่าวขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการประสานการดําเนินการ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ที่ประชมุ   รับทราบ 
 

  ๖.๔  สิทธิและบทบาทหนา้ที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

          ดร.อุบลศิลป์  โพธ์ิพรม  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานสภา

มหาวิทยาลัย เรื่อง สิทธิและบทบาทหน้าท่ีของพนักงานมหาวทิยาลัย ด้วยปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการสื่อสารเกิดข้ึนพร้อมกับสังคมที่เปล่ียนแปลง  จึงมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

โดยแสดงความคิดเห็นและทัศนคติท่ีหลากหลาย  ซึ่งเกรงว่าในกรณีนี้อาจส่งผลกระทบให้แก่มหาวิทยาลัย

ได้หากยังมีบุคลากรบางคนไม่เข้าใจบทบาท หน้าท่ี หรือวิธีการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ที่ประชมุ  รับทราบ  และมอบให้อธิการบดีศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อ

เปรียบเทียบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอื่นเพ่ือเป็นข้อมูลและอาจทําความเข้าใจแก่บุคลากรต่อไป 
 

   ๖.๕  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕    

        ประธานแจ้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่ากําหนดการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕  วันศุกร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ ห้อง

ประชุมสรัสจันทร  ช้ัน ๒  อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

            ท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม      ๑๖.๑๐  น. 

 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์  รัตนอุดมโชค) 

      เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                 ผู้จดรายงานการประชุม 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

                ผู้รับรองรายงานการประชมุ 


